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1. Конкурси за програмою "Горизонт 2020", напрям ІКТ

І

нформацію щодо актуальних конкурсів програми "Горизонт 2020" можна знайти на сайті Європейської Комісії за
наступними посиланнями:

1. Цифрова безпека, кібербезпека, конфіденційність та довіра
Дедлайн: 27/08/2015

Напрями:
DS-03-2015: The role of ICT in Critical Infrastructure Protection (Роль ІКТ у захисті важливих інфраструктур).
DS-04-2015: Information driven Cyber Security Management (Управління кібербезпекою в інформаційній сфері).
DS-05-2015: Trust eServices (Надійні електронні послуги).
DS-07-2015: Value-sensitive technological innovation in Cybersecurity (Чутливі технологічні інновації у галузі кібербезпеки).
Документи конкурсу: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2015-
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2. Інтеграція суспільства в науку та інновації
Дедлайн: 16/09/2015

Напрями:
ISSI-1-2015: Pan-European public outreach: exhibitions and science cafés engaging citizens in science (Загальноєвропейська суспільна програма допомоги: виставки та наукові кафе для залучення городян до науки).
ISSI-3-2015: Knowledge Sharing Platform (Платформа для обміну знаннями).
ISSI-4-2015: On-line mechanisms for knowledge-based policy advice (Онлайн механізми для консультацій з питань політиISSI-5-2015: Supporting structural change in research organisations to promote Responsible Research and Innovation
(Підтримка структурних змін в дослідницьких організаціях для стимулювання відповідальності у сфері досліджень та
інновацій).
Документи конкурсу: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-issi-20151.html#tab2.
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2. Літні школи в Технічному університеті Берліна

Дже
рело

У

2015 році Літній університет ТУ Берліна пропонує

Furnished city – Art project on urban objects;

академічну програму в рамках десяти літніх шкіл, які

Gendered Knowledges. Feminist Critique: Interventions and Trans-

будуть працювати одночасно 3-21 серпня.

formations;

Детальну програму літніх шкіл можна знайти а сайті TU Berlin.

Grass roots urban design projects: Flussbad Berlin;

Програма включає різні академічні курси за системою ECTS*,

Historical Epistemology and the Dynamism of Science;

додатковий двотижневий курс німецької мови для початківців,

Power of Social Media;

"кар’єрний тиждень", а також різні культурні заходи для
Programming in Java;
Реєстрація в літні школи наразі відкрита, заявки приймаються від
студентів з будь-якої країни.

Rethinking Moabit /(post)industrial neighborhood and its cultural
patrimony in danger;

*Після успішного завершення навчальної програми Літньої школи,
Startup crash course: from idea to reality.
студенти отримають 5 ECTS кредитів, плюс 1 додатковий кредит
за курс німецької мови.

На останньому тижні (24-28 серпня) всі студенти літніх шкіл візьмуть участь у "кар’єрному тижні". Участь у літніх школах – плат-

Учасникам пропонуються на вибір наступні напрями:
CanSat: Hands-on Satellite Desig;

на, сума внеску покриває також "кар’єрний тиждень".
Більш детальна інформація про кожну з літніх шкіл.

Focus on Me;
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3. Конкурс наукових проектів на здобуття щорічних грантів Президента України докторам наук

ло
Джере
.2015
9
0
.
0
2
н:
Дедлай

Д

ержавний фонд фундаментальних досліджень (далі -

ресурсі http://contest.dffd.gov.ua

ДФФД) відповідно до Указу Президента України від 16 1.2. Грошовий розмір гранту складає – 150 тис. грн.
травня 2008 року № 444“Про додаткові заходи щодо

1.3. Гранти можуть бути надані на проведення як нових науко-

забезпечення розвитку наукової сфери” та Указу Президента

вих досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх дослі-

України від 17 червня травня 2009 року № 446 “Про Положення

джень (у тому числі тих, на проведення яких гранти вже нада-

про щорічні гранти Президента України докторам наук для

вались).

здійснення наукових досліджень” оголошує конкурс Ф66 науко-

2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс

вих проектів докторів наук на здобуття вказаних грантів.

2.1. На конкурс подаються проекти з фундаментальних та при-

Запити подаються до 20 вересня 2015 року включно за адресою:

кладних наукових досліджень, здатні внести істотний вклад у

01601, МСП, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, к. 404-б.

розширення й поглиблення наукових знань, відрізняються но-

Контактна інформація: куратор конкурсу - Доценко Ярослава

визною в постановці й методах проведення досліджень і мають

Юріївна; dotsenko@dffd.gov.ua , телефон для довідок: (044) 246-

вагому наукову й практичну значимість.

39-29.

2.2. При розгляді проектів оцінюються:

Поштові відправлення прийматимуться до розгляду за штем-

актуальність тематики;

пелем.

оригінальність наукової ідеї;

Електронна форма запиту знаходиться у відкритому доступі

наукова новизна та практична значимість очікуваних ре-

за посиланням: http://contest.dffd.gov.ua.

зультатів;

Умови конкурсу

наукова кваліфікація вченого;

1. Загальні положення

забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою.

1.1.До участі в конкурсі допускаються доктори наук віком до 45

2.3. Термін виконання проекту не повинен перевищувати одно-

років (не включно) на момент подання запиту.

го року.

Датою подання запиту вважається дата реєстрації запиту на
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4. MEET UP! - Німецько-український молодіжний обмін

Джерело
Детальніше

У

Дедлайн: 31.07.2015
2015 році фундація EVZ за підтримки Міністерства закор-

ми на стипендію мо-

донних справ ФРН та Фонду Роберта Боша профінансує

жуть бути лише юри-

проекти німецько-українського молодіжного обміну. Мета програ-

дичні особи, як: школи,

ми - покращення стосунків з Україною та розвитку демократич-

університети, клуби та асоціації з України та Німеччини.

них цінностей і міжнародної співпраці молодих людей з України та Проекти, що не будуть допущені до участі в конкурсі:
Німеччини. Буде приділено увагу зміцненню наявного німецько-

- проекти, в яких задіяні учасники лише з України або лише з Німе-

українського молодіжного партнерства та підтримці нових ініціа-

ччини;

тив.

- проекти,що вже почалися;

Зустрічі

- заходи, які не передбачають спільної роботи у проекті (лекції, ві-

Проект передбачає проведення зустрічей молодіжних німецько-

зити тощо).

українських груп, що можливі як у Німеччині, так і в Україні. У

Подача заявок

центрі уваги цих зустрічей буде історичний та політичний ас-

На першому етапі прийматимуться заявки для затвердження зов-

пект українсько-німецьких відносин, взаєморозуміння між народа-

нішнього фінансування через Міністерство закордонних справ та

ми та інші актуальні теми. Також розглядатимуться художні, ме-

фонд Роберта Боша.

дійні та інші творчі форми проведення зустрічей, наприклад, теа-

Заявки приймаються до 31.07.2015 німецькою та англійською мова-

тральні проекти, фільми та/або веб-проекти.

ми.

Учасники проекту

Проекти за заявками мають бути реалізовані до 31.12.2015.

Участь у проекті можуть взяти підлітки та молодь віком від 12 до

Оригінал заповненого формуляру на конкурс приймаються на на-

30 років. До участі запрошуються учні шкіл, студенти університе-

ступну адресу:

тів та інших навчальних закладів, учасники спортивних клубів,

Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“

культурних ініціатив тощо.

Meet up! Deutsch-Ukrainische Jugendbegegnungen

Учасниками кожного проекту мають стати представники обох

Frau Evelyn Scheer

країн, аби таким чином започаткувати та підтримувати парт-

Lindenstr. 20 - 25

нерські відносини.

D-10969 Berlin

Фінансування

Scheer@stiftung-evz.de

Покриваються особисті витрати, оплачується проживання та

Fax: +49 (0) 30 25 92 97 – 11 і

проїзд, а також витрати, пов’язані з роботою у проекті. Розмір

За консультацією звертайтеся за адресою:

фінансування залежатиме від кількості учасників з України та Ні-

Evelyn Scheer

меччини (можливо і з Росії), а також від запланованих заходів. Ба-

Tel: +49 (0) 30 25 92 97-65

жана наявність власних коштів, але не є обов’язковою.

E-Mail: Scheer@stiftung-evz.de

Заявники та кандидати на стипендію
Заявниками можуть бути фізичні та юридичні особи. Кандидата6

5. Стипендіальна програма німецької економіки для України

С

типендіальна програма німецької економіки для України надає

можливість студентам
та випускникам ВНЗ з України пройти
кількамісячну виробничу практику в
провідних німецьких компаніях.
Початок практики: 01.02.2016.
В середньому практика триває 4 місяці. Вік кандидата не має перевищувати
30 років.
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Підприємства покривають витрати на
проживання та страхування. Щомісячна стипендія становить 550 євро. Додаткову інформацію Ви знайдете на http://goo.gl/gLmgqZ та в інформаційному флаєрі
[png, 4,265.53k] (англ. мовою).

6. Конкурс «Green Talents»

К

онкурс «Green Talents» ексклюзивний доступ до

унікальних знань про сталий розвиток.
Федеральне міністерство освіти і
наукових досліджень (BMBF) оголошує міжнародний конкурс «Green
Talents». Щорічна премія надається видатним молодим вченим, що
працюють у сфері сталого розвитку. Враховуючи, що провідна нау-

ело 2015
р
е
Дж 2.06.
:0
н
й
ла
д
е
Д

кова тема 2015 року це - «Місто
Майбутнього», на конкурсі «Зелені
таланти 2015» особливо вітаються заявки по даній темі. Однак до участі в конкурсі також запрошуються молоді вчені з інших областей з рівними шансами на
перемогу.
З більш детальною інформацією про конкурс можна познайомитися на сторін-

ці www.greentalents.de та в інформаційному флаєрі [pdf, 86.77k] .
Термін подачі заявки: 02.06.2015 12.00 (за центральноєвропейським часом).
Детальніше на сайті: greentalents@dlr.de.
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7. Міжнародна парламентська стипендія (IPS) на 2016 рік, Німеччина

Н

імецький Бундестаґ спільно з Вільним університетом Берліна,

Гумбольдт-Університетом Берліна та
Технічним університетом Берліна щорічно надає близько 120 стипендій молодим
людям з 41 країни. Кожного року програма

триває з 1 березня по 31 липня.
Передумови подачі заяви:
українське громадянство;

ело 2015
р
е
Дж 0.06.
:3
н
й
ла
Дед

закінчена вища освіта;
дуже добрі знання німецької мови (на рівні B2загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти);
вік кандидата не має перевищувати 30 років на початок отримання стипендії (початку
програми);
професійна мета: діяльність в галузі суспільного життя у своїй країні (ЗМІ, партії, спілки, державна служба тощо).
Стипендія включає: 450 євро на місяць; безкоштовне проживання; страхування (медичне,

від нещасних випадків, цивільної відповідальності); покриваються витрати на проїзд до Берліна і у зворотному напрямку.
Стипендія фінансується Німецьким Бундестаґом.
Додаткову інформацію Ви знайдете на www.bundestag.de/ips та у інформаційному флаєрі [pdf, 341.81k] .

8. Стипендія від Copernicus e.V., Німеччина

C

opernicus e.V. – це студентське
об‘єднання, яке кожен семестр надає

близько 8-10 стипендій студентам ізЦентральної Азії, Центральної
та Східної Європи. Програма передбачає
навчання протягом одного семестру в університеті Гамбурга або Берліна, а також
наступну за ним 6-10 тижневу практику в
одному з німецьких підприємств або громадській установі.
Терміни подачі заявок у 2015 році:
· до 01.03.2015! (початок програми 01.10.2015)
або
· до 01.09.2015 (початок програми 01.04.2016)
Подальшу інформацію Ви знайдете у інформаційному флаєрі [pdf, 165.12k] (нім. мовою), за по-

Д
Дед жере
л
лай
н: 1 о
.09.
2015

силанням www.copernicus-stipendium.de або за електронною адресою berlin@copernicusstipendium.de.
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9. Конкурс інноваційних ідей в області супутникової навігації

В

рамках проекту
«UKRAINE – UKraine Re-

plication, Awareness and INnovatioon based on EGNSS» програми Горизонт 2020 оголошується Конкурс інноваційних ідей, спрямований на розробку та популяризацію додатків з використанням
систем супутникової навігації
EGNSS (European Global NavigaSatellite Systems) в Україні.
В конкурсі можуть брати участь студенти, аспіранти, вчені та співробітники вищих

Джерело
Дедлайн: 1.07.2015

навчальних закладів і науково-дослідних установ, творчі спільноти науковців та підприємців, представники малих та середніх підприємств України, діяльність яких пов’язана з супутниковими навігаційними системами, а також інші фізичні особи.
Цілі конкурсу:
ознайомлення наукової спільноти з можливостями застосування EGNSS системи в цілому, а зокрема розповсюдження EGNOS
(European Geostationary Navigation Overlay Service) на території України;
виявлення і впровадження кращих інноваційних ідей, що діють на межі науки, техніки, інновацій та підприємництва у сфері
використання систем супутникової навігації для підтримки вітчизняної молоді, наукової і бізнес-спільноти;
стимулювання інноваційного підприємництва і процесів комерціалізації результатів наукових досліджень задля інноваційнорозвитку економіки і суспільства України, її інтеграції до європейського науково-дослідницького простору.
Прийом заявок за конкурсом триває до 1.07.2015. Фінал конкурсу відбудеться 16.09.2015.
Переможці конкурсу отримають цінні електронні гаджети, грант для участі у конференції "European Space Solutions" яка відбудеться у 2016 році, а також запрошення на участь у Міжнародному фестивалі стартапів "Sikorsky Challenge 2015", який відбудеться у жовтні, де вони зможуть представити свої проекти перед інвесторами та отримають шанс на подальшу реалізацію
своїх ідей.
Більше детальну інформацію про конкурс та проект, в рамках якого він проводиться, можна знайти на сайті: http://www.projectukraine.eu.
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10. Національна стипендіальна програма Словацької Республіки
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ряд Словацької Республіки для підтримки мобільно-

Заявка на здобуття стипендії заповнюється в режимі он-

сті студентів та аспірантів, викладачів ВНЗ і нау-

лайн на сайті www.stipendia.sk, або ж www.scholarships.sk.

кових працівників оголошує про початок подання заявок на
здобуття стипендії в 2015/2016 академічному році в рамках
національної стипендіальної програми Словацької Республі-

Останній термін подання заявок 30 квітня 2015 року до 16:00 (на академічний рік 2015/2016), 31 жовтня 2015 року (на
літній семестр 2015/2016 академічного року).

ки, що фінансується Міністерством освіти, науки, дослі-

Контактні особи: Луція Жішкова lucia.ziskova@saia.sk – для

джень та спорту Словацької Республіки; адміністративну

претендентів з постійним місцем проживання в СР; Лукаш

підтримку програми забезпечує Словацьке академічне інфо-

Марцін lukas.marcin@saia.sk – для іноземних претендентів.

рмаційне агентство «SAI,n.o.».
Стипендії надаються студентам і
аспірантам для покриття витрат на житло та харчування під
час навчання для здобуття 2-го
рівня вищої освіти; або ж витрат
на навчання чи дослідницьку роботу під час навчання в аспірантурі
в обраних ВНЗ або наукодослідних установах.
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Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

Випуск № 209 інформаційної системи «Джерело»
можна знайти на сайті: http://ipd.kpi.ua
За інформацією звертатися до кімн. 171 (5) головного корпусу
Тел: 406-80-19, контактна особа – Бульбас Марія.
E-mail: s.shukayev@kpi.ua.

Керівник відділу
міжнародних проектів
Шукаєв С.М.
12.05.15

Київ-2015
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